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561/2016

Laki
autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan autoverolain (1482/1994) 11 b §:n 3 momentti, 34 d ja 37 §, 65 §:n 2 mo-

mentti ja 74 d §,
sellaisina kuin ne ovat, 11 b §:n 3 momentti laissa 1450/2006, 34 d ja 37 § laissa

5/2009, 65 §:n 2 momentti laissa 1073/2014 ja 74 d § laissa 267/2008, sekä
lisätään lakiin uusi 34 e § seuraavasti:

11 b § 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Jos käytetyn ajoneuvon verotusarvoa ei vähäisten markkinatietojen vuoksi voida mää-
rittää 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, vähittäismyyntiarvo voidaan toissijaisesti määrit-
tää vastaavan uuden ajoneuvon yleisen vähittäismyyntiarvon perusteella määritettävästä
arvosta, joka saadaan alentamalla arvoa ajoneuvon iän perusteella kolme prosenttia ajo-
neuvon käyttöönottokuukaudelta, kaksi prosenttia kahdelta sitä seuraavalta täydeltä kuu-
kaudelta ja sen jälkeen yhdellä prosentilla kutakin täyttä kuukautta kohden edellisen kuu-
kauden loppuun lasketusta jäännösarvosta. Tästä poikkeavaa arvonalenemisen laskennal-
lista määrää voidaan soveltaa, jos markkinatietoja koskevan tilastollisen aineiston perus-
teella on perusteita poiketa oletuksena olevasta arvon alenemasta ja jos käytettävissä ole-
van tiedon perusteella ei voida asianmukaisesti määrittää verotettavaa ajoneuvoa vastaa-
van ajoneuvon yleistä vähittäismyyntiarvoa. 

34 d §
Autoveroa palautetaan hakemuksesta, jos Suomessa verotettu ajoneuvo viedään maasta

pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi (vientipalautus). Veroa palautetaan se
määrä, joka samanlaisesta ajoneuvosta kannettaisiin, jos se verotettaisiin käytettynä ajo-
neuvona ajankohtana, jona ajoneuvo viedään Suomesta. 

Veroa ei palauteta enempää kuin sitä on ajoneuvosta maksettu. Veroa ei myöskään pa-
lauteta siltä osin kuin ajoneuvon arvo tai ajoneuvosta suoritettava vero on noussut vero-
tuksen jälkeen tehdyn muutostyön tai varustelun takia. Jos veroa palautetaan ajoneuvosta,
jonka veroa on alennettu tämän lain perusteella, palautettavaa määrää alennetaan sillä
osuudella veron alennuksesta, joka kannettaisiin, jos ajoneuvo luovutettaisiin palautuksen
hakemisen ajankohtana muuhun kuin alennettuun veroon oikeuttavaan käyttöön. Veroa ei
palauteta ajoneuvosta, jota ei ole asianmukaisesti ilmoitettu verotettavaksi. Jos palautetta-
va määrä olisi pienempi kuin 500 euroa, sitä ei palauteta. Veroa ei myöskään palauteta ajo-
neuvosta, jonka ensimmäisestä käyttöönotosta on vientiajankohtana kulunut vähintään
10 vuotta. Palautuksen edellytyksenä on, että ajoneuvo on käytön Suomessa päättyessä lii-
kennekelpoisessa kunnossa. Palautuksen edellytyksenä on lisäksi, että ajoneuvo on Suo-
messa poistettu liikennekäytöstä ajoneuvolain 66 c §:n mukaisesti.
HE 34/2016
VaVM 7/2016
EV 74/2016
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Vientipalautusta saa hakea se, joka ajoneuvon omistajana vie ajoneuvon muualla kuin
Suomessa käytettäväksi. Jos ajoneuvosta on maksettu 34 e §:ssä tarkoitettua ennakkopa-
lautusta, vientipalautus maksetaan kuitenkin ennakkopalautuksen saajalle. Ennakkopalau-
tus vähennetään vientipalautuksena maksettavasta määrästä. Jos ennakkopalautus on suu-
rempi kuin vientipalautus, ylittävä osa peritään takaisin palautuksen saajalta.

Hakemus vientipalautuksesta on jätettävä veroviranomaiselle viimeistään 14 päivää en-
nen ajoneuvon vientiä. Palautuksen hakijan on annettava veroviranomaiselle mahdolli-
suus tarkastaa ajoneuvo ennen vientiä ja esitettävä tarvittava selvitys palautuksen edelly-
tysten täyttymisestä.

Jos ajoneuvo, josta on palautettu veroa, rekisteröidään tai otetaan uudelleen käyttöön
Suomessa, ajoneuvo verotetaan käytetyn ajoneuvon verotusta koskevien säännösten mu-
kaisesti ottamatta huomioon ajoneuvon aikaisempaa verotusta Suomessa. Jos palautuksen
maksamisesta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta, ajoneuvon verotusarvona voi-
daan pitää vientipalautusta varten määriteltyä arvoa. 

34 e §
Verovelvollinen voi hakea vientipalautusta ennakkoon (ennakkopalautus), jos ensim-

mäistä kertaa Suomessa käyttöön otettavaa ajoneuvoa on tarkoitus käyttää Suomessa enin-
tään viisi vuotta määräaikaisen vuokrasopimuksen perusteella. Palautuksen edellytyksenä
on, että hakija osoittaa, että vuokranantaja on sijoittautunut Euroopan talousalueelle ja sen
liiketoimintana on ajoneuvojen säännöllinen vuokraus. Hakemus ennakkopalautuksesta
on tehtävä veroviranomaiselle samalla kun ajoneuvosta annetaan veroilmoitus. Ennakko-
palautuksena maksetaan se määrä, joka ajoneuvosta kannettaisiin veroa 11 b §:n 3 mo-
mentin mukaisesti laskettuna määräaikaisen vuokrasopimuksen päättyessä. Käytettynä
maahantuodun ajoneuvon ennakkopalautus lasketaan 8 a §:n mukaisesta veron määrästä
tekemällä siitä 11 b §:n 3 momentissa tarkoitettu vähennys.

Jos määräaikaista vuokrasopimusta, jonka perusteella on maksettu ennakkopalautusta,
muutetaan, ennakkopalautuksen saajan tulee ilmoittaa veroviranomaiselle muutoksesta.
Tulli voi antaa tarkempia määräyksiä vientipalautuksen ja ennakkopalautuksen hakemus-
menettelystä, hakemuksessa annettavista tiedoista ja sen yhteydessä annettavista asiakir-
joista sekä vuokrasopimuksen muuttamista koskevan ilmoitusvelvollisuuden ajankohdas-
ta, sisällöstä ja toteuttamistavasta. 

Jos vuokrasopimuksen muutoksen johdosta tai muutoin todetaan, että ennakkopalau-
tusta on myönnetty liikaa, liikaa maksettu osa peritään takaisin palautuksensaajalta. En-
nakkopalautus peritään kokonaan takaisin, jos ajoneuvoa käytetään Suomessa liikenteessä
veroviranomaiselle ilmoitetun määräaikaisen sopimuksen päättymisen jälkeen tai ajoneu-
vosta ei ole haettu vientipalautusta kolmenkymmenen päivän kuluessa määräaikaisen so-
pimuksen päättymisestä. Ennakkopalautusta ei kuitenkaan peritä takaisin, jos ajoneuvo on
romutettu tai muuten tuhoutunut ja tätä koskeva merkintä on tehty ajoneuvoliikennerekis-
teriin ajoneuvolain 66 e §:n mukaisesti. Päätös ennakkopalautuksen takaisinperinnästä on
tehtävä viimeistään vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin ajoneu-
von veroviranomaiselle ilmoitettu määräaikainen vuokrasopimus päättyi. Tässä momen-
tissa tarkoitetuissa tilanteissa takaisinperittävälle ennakkopalautukselle määrätään veron-
lisäystä noudattaen veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia (1556/1995).

37 §
Ennen kuin ajoneuvo merkitään rekisteriin Suomessa tai otetaan täällä käyttöön, vero-

velvollisen on annettava veroviranomaiselle ilmoitus (autoveroilmoitus). Ilmoitukseen tu-
lee sisältyä veron määräämistä varten tiedot ajoneuvon varusteista, ajoneuvon yksilöinnis-
tä sekä muista verotukseen vaikuttavista seikoista. Tulli voi antaa tarkempia määräyksiä
ilmoituksen antamistavasta sekä muusta menettelystä ilmoituksen antamiseksi.
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65 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Edellä 34 d §:ssä tarkoitetulle vientipalautukselle maksetaan korko, jos hakija osoittaa,
että ajoneuvo on tuotu Suomeen määräaikaista käyttöä varten, jonka kesto on määritelty
ennen ajoneuvon maahantuontia. Korko maksetaan enintään ennalta määritetyn käyttöjak-
son ajalta. Korkoa ei kuitenkaan makseta, jos hakijalle on maksettu 34 e §:ssä tarkoitettua
ennakkopalautusta. Korko lasketaan vuotuisena korkona, joka on kutakin kalenterivuotta
edeltävän puolivuotiskauden korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

74 d §
Päätös voidaan antaa tiedoksi saantitodistusmenettelyä käyttämättä, jolloin se katsotaan

saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on annettu postin kuljetet-
tavaksi, jollei muuta näytetä. Päätös voidaan antaa tiedoksi myös henkilökohtaisesti tai re-
kisteröidylle asiamiehelle sähköisellä vastaussanomalla. Tällöin päätös katsotaan saadun
tiedoksi päätöksen vahvistamispäivää seuraavana arkipäivänä.

Päätös sähköisesti annettuun ilmoitukseen voidaan antaa tiedoksi myös sähköisesti il-
moittamalla, että päätös on saatavissa veroviranomaisen tietojärjestelmästä. Tällöin pää-
tös katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatavissa ve-
roviranomaisen tietojärjestelmästä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Vientipalautusta koskeviin hakemuksiin, jotka on jätetty veroviranomaiselle ennen tä-

män lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. Lain 34 d ja 34 e §:ää ei sovelleta ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veronmääräyty-
mispäivä on ollut 31 päivä maaliskuuta 2009 tai sitä ennen. 

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
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